Ana Belen Montes är en dömd spion men av ett särskilt slag.
Från sin ställning som säkerhetsagent i Pentagon informerade hon i hemlighet Kuba -på eget initiativ- om USAs fientliga
planer, när hon upplevde att Kuba var i fara. Då, för sexton år sedan sa hon till domaren ...
”Ers nåd. Jag deltog i de handlingar som gjort att jag ställts inför er eftersom jag lydde mitt samvete mera än lagen.”
”Min högsta önskan är att få uppleva att vänskapliga förhållanden uppstår mellan USA och Kuba.”
”Detta skulle möjliggöra för Kuba att sänka sin defensiva gard, och att mer avspänt kunna experimentera med
förändringar.”
Detta klingar bekant i en tid av avspänning mellan USA och Kuba. Ana straffas dock fortfarande för att hon var före sin tid.
9 år återstår av hennes fängelsestraff om vi inte gör något åt detta.
Vi vädjar till er, Herr President,
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